
Шановні студенти групи П-22! Завтра 12.11.21  чекаю Вас на заплановану зустріч з 

дисципліни Безпека життєдіяльності. Пара почнеться за розкладом  09:25 на 

платформі ZOOM. 

Тема 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки 
 

Практичне заняття № 2 

Тема. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій 
 

Мета заняття: засвоїти загальні правила пожежної безпеки підприємств, установ, організацій та 

відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. 

 

У результаті опрацювання даної теми студенти повинні: 

-знати основні положення законодавчих актів і нормативних документів, що регулюють питання 

безпеки життєдіяльності; 

-  уміти застосовувати в практичній діяльності вимоги за- конодавчих актів і нормативних 

документів. 

Документальне, наочне і технічне забезпечення: 

Наочність: опорні конспекти з теми. 

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійнийпроєктор. 

 

Завдання 1.Ознайомлення з Кодексом цивільного захисту України. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ознайомтеся зі структурою, змістом і статтямиКодексу цивільного захисту України та дайте 

відповіді на питання: 

 

1 Назва Кодексу, дата прийняття _________________________________________________ 

2 Складові частини єдиної державної системи цивільного захисту _____________________ 

3 Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту _______________ 

4 Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки _____________________________________ 

5 Призначення і завдання пожежної охорони _______________________________________ 

6 Види пожежної охорони_______________________________________________________ 

7 Державний нагляд (контроль) у сфері пожежної безпеки____________________________ 

8 Санкції за порушення вимог законодавства з питань пожежної безпеки_______________ 

 

Для виконання завдання скористайтесь інформацією на сайті  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text  

 

Завдання 2. Вивчити Правила пожежної безпеки в Україні. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ознайомтеся з основними організаційними заходами щодо забезпечення пожежної безпеки 

відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні та дайте відповідь на запитання: 

 

1 Яку інформацію містить протипожежний режим?__________________________________ 

2 Яку інформацію вказують в інструкції про заходи пожежної безпеки? ________________ 

3 Якими знаками забезпечується територія об’єкта?_________________________________ 

4 Яка мета організації добровільної пожежної охорони на підприємствах? ______________ 

5 Які вимоги до пожежної безпеки щодо утримання територій, евакуаційних шляхів?_____ 

6 Яких правил пожежної безпеки потрібно дотримуватися в дитячих закладах із цілодобовим 

режимом роботи?___________________________________________________ 

7 Які дії виконують у разі виникнення пожежі? _____________________________________ 

8 Яка відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки?_______________________ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text


Для виконання завдання скористайтесь інформацією на сайті              

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#Text  

 

Завдання 3.Знайти правильні рішення щодо ситуацій. 

 

Ситуація 1. Ви - керівник підрозділу пожежогасіння.Підрозділ отримав завдання прибути в район 

навчального корпусу №3 НФККЕП ім.С.В.Литвиненка і взяти участь у ліквідації пожежі, що виникла 

внаслідок великої транспортної аварії на залізниці м.Новомосковськ, через яку стався викид аміаку. 

Дайте характеристику аміаку (уражальні властивості, характер впливу на організм, засоби захисту). 

Визначте перші ознаки отруєння аміаком. Яка перша медична допомога надається під час такого 

отруєння? 

 

Ситуація 2. Ви стали свідком вибуху в кінотеатрі, коли купували квитки на фільм. З цікавості ви 

захотіли подивитися, що ж сталося, та побачили пожежу. 

Прийміть рішення, яке б відповідало цій ситуації, опишіть ваші дії. 

 

Ситуація 3. Ви - командир ланки пожежогасіння, яка отримала завдання прибути в район 

навчального корпусу №1 та взяти участь у ліквідації пожежі в НФККЕП ім. С.В.Литвиненка, що 

виникла внаслідок короткого замикання проводки. 

Якими будуть ваші дії? Назвіть їх у тій послідовності, в якій ви будете їх виконувати.  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Проаналізуйте можливі причини виникнення даних ситуацій та запропонуйте шляхи виходу з 

них. 

Щодо кожної ситуації прийміть правильні та обґрунтовані рішення. 

 

 

Викладач                                                                                                       Н.В.Правда  

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#Text

